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Opname wordt ter beschikking gesteld

Wat doen we in onze regio om de 
Warme Dagen het hoofd te bieden? 

Intervisie Warme Dagen
Voor lokale besturen

21 april 2022

Presenter-notities
Presentatienotities
Na elke spreker mag microfoon aangezet worden om vragen te stellen



Opname wordt ter beschikking gesteld

Programma

(10u-10u15) Inleiding
Hitte, klimaatverandering, de gezondheidseffecten… de nood aan een warmte-
actieplan!

(10u15-11u15) Acties, aanpak en inspiratie uit verschillende lokale besturen
 De welzijnsambtenaar van Aalter gaat voor een voorzichtige en laagdrempelige aanpak met jaarlijkse 

evaluatie en bijsturing (volgens het stappenplan gezonde gemeente)
 Merelbeke heeft jarenlange ervaring en was tevens pilootgemeente voor het project Cool Towns van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De noodambtenaar/preventieadviseur licht het warmte-actieplan en de 
omschakeling naar de alarmfase toe. De duurzaamheidsambtenaar vertelt over wat Cool Towns hen leerde.

 De intergemeentelijke preventiewerker over goede voorbeelden in Bredene en Oostende
 Inspirerende acties op het niveau van elke strategie door een medisch milieukundige van Logo Gezond+

(11u15-11u30) Welke ondersteuning biedt Logo Gezond+?
De medisch milieukundigen geven een kort overzicht van enkele handige tools om 
een warmte-actieplan op te maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we in onze regio om de Warme Dagen het hoofd te bieden?�De zomer van 2021 zal niet de geschiedenis in gaan als een warme zomer. De enige warmteperiode vorig jaar vond plaats van 15 tot en met 19 juni. Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen. Tijdens deze warmteperiode werden ook meerdere dagen met hoge ozonconcentraties vastgesteld.�Overlijdens en ziektegevallen veroorzaakt door hoge temperaturen zijn grotendeels vermijdbaar. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn wanneer een warmteperiode zich aandient en maatregelen te nemen op korte en lange termijn. ��Kom in dit webinar te weten wat andere gemeentes in onze regio doen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Gaande van sensibilisering en telefooncirkels tot afspraken bij evenementen en klimaatadaptieve omgevingsinterventies.



Waarom werken rond warme dagen?

Presenter-notities
Presentatienotities
Klimaat -> veranderende weersomstandigheden zijn merkbaar: meer hittegolven, drogere lentes, warmterecordsIn 2021 werden we relatief gespaard – enkel in juni tekenden we warme dagen- maar dat wil niet zeggen dat we in de toekomst gespaard zullen blijven en zelfs situaties zoals de zomer van 2021 in Noord-Amerika en Canada kunnen krijgen



Waarom werken rond warme dagen?

Presenter-notities
Presentatienotities
https://klimaat.vmm.be/themas/hitteVariatie door: Bebouwde omgeving vs landelijke omgevingKust vs binnenland: verkoelende zeebriesOndergrond: zandgrond vs vochtigere grondenGeografische verschillen binnen Vlaanderen?In het huidige klimaat zien we een spreiding van 2 hittegolfdagen per jaar aan de kust tot 6 of meer in sterk verstedelijkt gebied. Tegen 2050 wordt dat een spreiding van 12 hittegolfdagen aan de kust tot meer dan 24 hittegolfdagen in sterk verstedelijkt gebied landinwaarts en het oosten van Vlaanderen. Belangrijkste redenen voor dat ruimtelijke patroon zijn:verharding die de opgenomen warmte van overdag ’s nachts weer vrijgeeft, waardoor afkoeling wordt bemoeilijkt;de aanwezigheid van droge zandgronden waar minder verdamping plaatsvindt en invallende zonnestraling vooral wordt omgezet in warmere omgevingslucht;een afgezwakte invloed van een verkoelende zeebriesWat is de gezondheidsimpact van hitte?Hogere temperaturen kunnen een belangrijke gezondheidsimpact hebben, zeker in stedelijke agglomeraties die relatief veel warmte vasthouden. Het effect van extreme luchttemperaturen uit zich onder andere in hittestress. Vooral hittegevoelige bevolkingsgroepen – jonge kinderen en ouderen – ondervinden hier overlast en schadelijke gezondheidseffecten van. Zo werd er tijdens de erg warme zomers van 2003, 2006 en 2010 telkens een belangrijke oversterfte van 6 % (of meer dan 2.000 extra sterfgevallen) opgetekend in ons land.Daar waar een gemiddelde zomer in het huidige klimaat wordt gekenmerkt door weinig of geen hittestress, kan dit in de komende decennia snel veranderen. Tegen 2030 kan reeds de helft (52%) van de kwetsbare bevolking (0-4 j. en 65+) jaarlijks blootgesteld worden aan belangrijke hittestress, even hoog of hoger dan tijdens een extreem warme zomer in het huidige klimaat. En tegen 2050 kan de totale kwetsbare bevolking (99 %) jaarlijks met belangrijke hittestress geconfronteerd worden.



Waarom werken rond warme dagen?

Presenter-notities
Presentatienotities
https://klimaat.vmm.be/kaarten-en-cijfersHittegolfdagen = Het meerjarig gemiddelde van het aantal hittegolfdagen per jaar.�We spreken over een hittegolf als een hitte-episode minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts hoger blijft dan 18,2 °C. Een hittegolf leidt tot hittestress vooral bij 65-plussers en jonge kinderen, soms zelfs met oversterfte tot gevolg.Huidig: 4 hittegolfdagen in Vlaanderen -> 2050: 19 hittegolfdagen -> 2100: 50 hittegolfdagenKlimaatverandering en hitteEen toename van de jaargemiddelde temperatuur zorgt ook voor meer hittegolven. Dat kan leiden tot extra hittestress, vooral in de bebouwde omgeving. Zeker ’s nachts loopt het temperatuurverschil tussen een stad en haar landelijke omgeving op. De temperatuur komt in steden vaker boven de gezondheidsdrempels uit van respectievelijk 29,6°C overdag en 18,2°C ’s nachts. En hoe groter de stad, hoe groter dat ‘hitte-eilandeffect’.��Onder het huidige klimaat hebben we in Vlaanderen gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar. Maar tegen 2050 kan dit al oplopen naar gemiddeld 19 hittegolfdagen in een jaar. Bijna de volledige kwetsbare bevolking (kinderen tot 4 jaar en ouderen van 65+) krijgt dan bijna jaarlijks te maken met lange perioden van hittestress. 



Presenter-notities
Presentatienotities
Nu nog weinig hitte-getroffenen, maar opgelet toch wel een oversterfte opgetekend in 2020, en zelfs in 2021Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen.Impact op gezondheid  mensen ondervinden hittestress



Presenter-notities
Presentatienotities
Oversterfte augustus 2020 (alarmfase donkergroen)1460 hittedoden in deze hittegolf (Sciensano)



Waarom werken rond warme dagen?

Presenter-notities
Presentatienotities
Naarmate hittestress toeneemt, worden meer mensen en instellingen getroffenMaat voor hittestress ->Hittegolfgraaddagen = som van de overschrijdingen van de dagelijkse maximum- en minimumtemperaturen boven de drempelwaarden van respectievelijk 29,6 °C en 18,2 °C, voor de hittegolfdagen (volgens de definitie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) in de periode 1 april tot 30 september in een jaar.�= een maat voor hittestress waaraan inwoners blootgesteld wordenHuidig: 14  -> 2050: 93  boven de drempel van hittestress = 60Kwetsbare instellingen die gevoelig zijn voor hitte (kinderen, bejaarden), en die worden blootgesteld aan meer dan 60 hittegolfgraaddagen (de indicatieve drempel voor hittestress).�



Presenter-notities
Presentatienotities
https://klimaat.vmm.be/kaarten-en-cijfersHet aantal personen van de “bevolking tussen 0-4 jaar en boven 65 jaar” per statistische sector dat wordt blootgesteld hittestress (60 hittegolfgraaddagen of meer).Bron: Vlaamse MilieumaatschappijHet hoge-impactklimaatscenario: https://klimaat.vmm.be/faq/waarom-tonen-we-in-het-klimaatportaal-enkel-het-hoog-impactscenarioZowel het laag, midden als hoog-impactscenario op kaart tonen, zou een erg onoverzichtelijk resultaat geven. Daarom tonen we enkel het huidige klimaat en het hoog-impactscenario voor de klimaattoestanden, -effecten en socio-economische impacts.Wanneer we alle huidig beschikbare klimaatmodelresultaten die relevant zijn voor Vlaanderen op een rij zetten, komt het hoog-impactscenario overeen met de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval: 95% van die resultaten geven een lagere inschatting van klimaatverandering en 5% een nog hogere. Het gehanteerde hoog-impactscenario komt overeen met het internationaal gehanteerde RCP8.5 broeikasgasscenario.Dit betreft een ’business-as-usual’-scenario inzake wereldwijde uitstoot en concentraties aan broeikasgassen, waarbij het huidige uitstootpad blijft aangehouden en de mens er niet in slaagt de komende decennia de weg naar een mondiale, koolstofarme economie in te slaan.Het hoog-impactscenario houdt dus rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen de 3,2 en 5,4 °C tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De werkelijke klimaatverandering zal ‘met hoge waarschijnlijkheid’ gelegen zijn tussen het huidige klimaat en wat het hoog-impactscenario aangeeft. Dat zien we nu al in de evoluties en dat zal zich de komende decennia geleidelijk aan verderzetten.�Wat zal uiteindelijk het effectieve klimaat zijn in 2100? Dit is sterk afhankelijk van de mondiale uitstoot aan broeikasgassen in de komende decennia. Inspanningen wereldwijd hebben hier een sterke invloed op. Maar het hoog-impactscenario – dat niet langer uit te sluiten is – biedt een goed referentiekader om onze regio meer weerbaar en klimaatbestendig te maken, wanneer Vlaanderen wil anticiperen op de mogelijke klimaatverandering.



Provincies in cijfers: nieuw rapport klimaatscenario's per 
gemeente 

Presenter-notities
Presentatienotities
Voor één gemeente of twee gemeentes vergelijkenAlle info uit het klimaatportaal in één rapport verzameld voor jouw gemeenteKlimaatrapport Provincie in Cijfers: GezondheidHittestress veroorzaakt verstoring van nachtrust, gezondheidsklachten en een daling in arbeidsproductiviteit. Kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zieken, ouderen, baby's en kleuters kunnen sneller gezondheidsproblemen ondervinden ten gevolge van hitte. De meest voorkomende gevolgen van hitte zijn huiduitslag, uitdrogingsverschijnselen, spierkrampen, uitputting en in ernstige gevallen een hitteslag. Hitte is een oorzaak van oversterfte. Deze oversterfte is vooral van toepassing op ouderen, jonge kinderen (< 4 jaar) en mensen met ademhalingsproblemen of hart- en vaatziekten. In  wordt het aantal door hitte getroffen18 kwetsbare inwoners (0-4 jaar en 65+) weergegeven. In  wordt het aantal kwetsbare instellingen met hittestress19 weergegeven. In het huidige klimaat worden in gemeente Aalter 0,0% van de kwetsbare inwoners van 0-4 jaar en 65+ jaar20 getroffen door hitte, in 2030 gaat het over 27,7% (tegenover 52,2% in het Vlaams Gewest) en tegen 2100 zal 100% van deze kwetsbare groepen getroffen worden door hitte in gans Vlaanderen. Voor gemeente Merelbeke gaat het over 0,0% in het huidige klimaat en 16,3% in 2030. In dit rapport gebruiken we data van volgende bronnen:Klimaatportaal Vlaamse Milieumaatschappij | provincies.incijfers.beStatistiek Vlaanderen - Bevolkingsprojecties | provincies.incijfers.be

https://provincies.incijfers.be/Jive/report?id=rapport_klimaatscenarios&openinputs=true&mtm_campaign=adaptatie-vlbr&mtm_kwd=klimaat&mtm_source=persberichtxAyK9mEMNIWQ833rQ%3D&reserved=0&utm_source=spike&utm_medium=e-mail&utm_campaign=milieu65&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nbmilieuenklimaatberichten20224&utm_content=gtgt+ga+naar+het+klimaatscenario+van+jouw+gemeente+


Kwetsbaarheidskaart vs. hittekwetsbaarheidskaart

Lokaal herschaald

Presenter-notities
Presentatienotities
“Brengt in kaart waar doelgroepen met een verhoogde gevoeligheid voor hittestress wonen op locaties met een verhoogde blootstelling aan hitte.”Stadskern kleurt rood



Kwetsbaarheidsindicatoren Ronse

Presenter-notities
Presentatienotities
Ziekenhuizen: aanwezig/afwezigRVTBevolkingssamenstellingSESOpgedeeld per statistische sectorMogelijk in GIS-bestand: indien gewenst kan dit opgevraagd wordenWaar doelgroepen met een verhoogde gevoeligheid voor hittestress wonen 



Gevoelige doelgroepen en aandachtsgroepen
Gevoelige groepen

• Ouderen

• Kinderen

• Chronisch zieken

• Sociaal geïsoleerde inwoners

Aandachtsgroepen

• Organisatoren van evenementen

• Sporters

Presenter-notities
Presentatienotities
Wie zijn buiten kinderen en ouderen de gevoelige groepen?Wat is de gezondheidsimpact van hitte?Hogere temperaturen kunnen een belangrijke gezondheidsimpact hebben, zeker in stedelijke agglomeraties die relatief veel warmte vasthouden. Het effect van extreme luchttemperaturen uit zich onder andere in hittestress. Vooral hittegevoelige bevolkingsgroepen – jonge kinderen en ouderen – ondervinden hier overlast en schadelijke gezondheidseffecten van. Zo werd er tijdens de erg warme zomers van 2003, 2006 en 2010 telkens een belangrijke oversterfte van 6 % (of meer dan 2.000 extra sterfgevallen) opgetekend in ons land.Daar waar een gemiddelde zomer in het huidige klimaat wordt gekenmerkt door weinig of geen hittestress, kan dit in de komende decennia snel veranderen. Tegen 2030 kan reeds de helft (52%) van de kwetsbare bevolking (0-4 j. en 65+) jaarlijks blootgesteld worden aan belangrijke hittestress, even hoog of hoger dan tijdens een extreem warme zomer in het huidige klimaat. En tegen 2050 kan de totale kwetsbare bevolking (99 %) jaarlijks met belangrijke hittestress geconfronteerd worden.



Wat kan je er zelf aan doen? Als je een tuin hebt…

Presenter-notities
Presentatienotities
Hoe langer het gras, hoe koeler de tuin | De Standaard Mobile18 december 2021: Wat CurieuzeNeuzen ons leert over warme en koele tuinenHoe werken tuinen als klimaatbuffers? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het burgeronderzoek dat De Standaard voert met de Universiteit Antwerpen en verscheidene partners. In 5.000 Vlaamse tuinen, parken, scholen, akkers en natuurgebieden werden sensoren geplaatst, die van april tot oktober de temperatuur en het vochtgehalte in de bodem hebben gemeten.De eerste ronde van die metingen is achter de rug. Tuinen blijken krachtige sponzen die extreme regenval helpen te bufferen en fungeren als ongekend koolstofarchief. Maar ook de temperatuurdata geven unieke inzichten. Hoewel we ons vooral de regen herinneren, hadden we deze zomer ook warmere periodes. Die leren ons hoe tuinen werken als airco, en in hoeverre we dat zelf in de hand hebben.Volgend jaar gaan de gazondolken opnieuw de grond in, voor een tweede ronde. Dan hopen we te weten te komen hoe tuinen reageren op droogte en hoe groot hun verkoelende rol is bij hittegolven. We richten de blik dan ook op de akkers en gaan dieper in op de rol van parken en natuurgebieden.



Vlaams

Warmteactieplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Vlaams warmteactieplan, met als doel mensen te informeren en sensibiliseren voor en tijdens periodes van warme dagen of dagen met verhoogde ozonconcentraties, omdat dan negatieve effecten kunnen verwacht worden op de volksgezondheid.



Nationaal ozon- en hitteplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Criteria voldaan?Expertenoordeel?Maatregelen en sensibilisering (organisaties + bevolking)Alarmfase: het lokaal bestuur kan gebruik maken van de civiele bescherming, bv. voor waterbedeling



Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
• Bevoegdheden

• Waakzaamheidsfase
• Waarschuwingsfase

• Ondersteuning communicatie alarmfase

KMI
• temperatuur

IRCEL
• ozonconcentraties

Vlaams warmteactieplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) 



Vlaams warmteactieplan

Waakzaamheidsfase
• 15 mei – 30 september
• 15 mei nieuwsbrief 

• Inschrijven op campagnewebsite 
• voorbereiden op langdurig warm weer

Waarschuwingsfase
• Nadelige gezondheidseffecten verwacht
• Criteria

• 5-daagse voorspelling van de max temperatuur in Ukkel 
(vanaf 28°C én volgende 5 dagen ook hoge temperaturen (formule))

TO 
DO!

Presenter-notities
Presentatienotities
Vlaams Warmteactieplan = waakzaamheidsfase + waarschuwingsfase.WaakzaamheidsfaseVanaf 15 mei tot en met 30 september worden de voorspellingen van de maximumtemperatuur in Ukkel opgevolgd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) volgt de ozonconcentraties en de ozonvoorspellingen op tijdens dezelfde periode. IRCEL bundelt deze gegevens en toetst deze aan de criteria van de waarschuwingsfase en alarmfase. Wanneer aan de criteria wordt voldaan, waarschuwen zij de betrokken overheden. Tijdens de waakzaamheidsfase vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de professionelen die werken met kwetsbare doelgroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke periode van langdurig warm weer. Op 15 mei verstuurt het Agentschap Zorg en Gezondheid een nieuwsbrief naar deze professionelen waarbij de problematiek onder de aandacht wordt gebracht en wordt verwezen naar de campagnewebsite www.warmedagen.be. WaarschuwingsfaseDe waarschuwingsfase wordt afgekondigd 1 of 2 dagen voordat mogelijke gezondheidseffecten door erg warme temperaturen worden verwacht. De algemene bevolking én de professionelen die werken naar kwetsbare doelgroepen worden op dat moment gevraagd om extra maatregelen te nemen om zichzelf en risicogroepen te beschermen. �Het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurt hiervoor een nieuwsbrief en zal via de pers de algemene bevolking inlichten. Criterium waarschuwingsfase:De voorspelde maximumtemperaturen in Ukkel worden opgevolgd. De waarschuwingsfase wordt afgekondigd wanneer de som van het verschil tussen de ‘maximum voorspelde temperatuur’ en 25°C voor de volgende vijf dagen hoger of gelijk is aan 17°C. 

https://zorg-en-gezondheid.us6.list-manage.com/subscribe?u=e621b7b195890995078e47e6f&id=71bd15851f
https://zorg-en-gezondheid.us6.list-manage.com/subscribe?u=e621b7b195890995078e47e6f&id=71bd15851f


Vlaams warmteactieplan

Waarschuwingsplan
• Oproep tot

• Sensibilisering
• Bevolking
• Betrokken actoren

• Extra maatregelen
• risicogroepen beschermen

• Actieplan: Lokale overheden

Presenter-notities
Presentatienotities
Om een actieplan uit te werken wordt er gekeken naar lokale overheden



Vlaams 
warmteactieplan

Sensibilisering
www.warmedagen.be

• Tips bij warm weer
• Wees voorbereid
• Zorg voor anderen
• Hou jezelf koel 
• Drink voldoende
• Hou je woning koel

Presenter-notities
Presentatienotities
Het ‘Lokaal gezondheidsplan warme dagen’ kadert binnen het project Warme Dagen waarbij jaarlijks tips worden gegeven naar verschillende doelgroepen.Concrete tips: Wees voorbereid op warme dagenZorg voor anderenHou jezelf koelDrink voldoendeHou je woning koel 

http://www.warmedagen.be/
https://www.warmedagen.be/tips-bij-warm-weer


Lokaal

Warmte-actieplan



Lokaal Warmte-actieplan

Van losse acties…

Affiches verspreiden

Artikel publiceren
in gemeentelijk 

tijdschrift

Extra watervoorziening 
voor kinderen op kamp of voor 
bezoekers aan een evenement

Buur voor buur initiatief 
met huisbezoeken aan 

alleenwonende ouderen

Koele publieke ruimtes 
openstellen tijdens 

warme dagen

Voldoende bomen 
zorgen voor schaduw

…naar een lokaal warmte-actieplan

Infostand in bibliotheek 
of gemeentehuis

Aangepast werk of aangepaste 
werkuren voor personeel

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we al?Inventarisatie mogelijk met het .doc Inventarisatie Warme Dagen lokaal bestuur



Waarom?

Voordelen
• Systematische en planmatige aanpak

• Huidige situatie in beeld en duidelijk overzicht van behoeften

• Duidelijke taakverdeling

• Multidisciplinaire en dienstoverschrijdende aanpak

• Behoud van kennis

• Gezondheidswinst

• Mogelijkheid tot evaluatie en optimalisatie

• Kan deel uitmaken van klimaatadaptatieplan ikv burgemeestersconvenant

Presenter-notities
Presentatienotities
Mogelijkheid tot evaluatie en optimalisatie: bijv. foute plaatsing schaduwshelters (jongeren komen daar niet…), koele plaatsen senioren (te ver…) -> waar beter plaatsen – terugkoppeling en informatiedoorstroming van de evaluatieKan deel uitmaken van klimaatadaptatieplan ikv burgemeestersconvenant:Samengezeten met de Provincie: zou startenOa. Kruisem, Oudenaarde, …Uit Leidraad met stappenplan (https://www.warmedagen.be/sites/default/files/atoms/files/Finaal_mei_2018_leidraad_warme_dagen_lokale_besturen.pdf)Systematische aanpak: een gezondheidsplan Warme Dagen zorgt vooreen systematische aanpak. Zo zie je niets over het hoofd en is er eenduidelijke leidraad voor alle betrokkenen. �De planmatige aanpak helpt prioriteiten te stellen en dient als leidraadom de intensiteit van de acties en voorbereidingen te bepalen. Zo kun jede beschikbare middelen steeds inzetten waar en wanneer ze het meestnodig zijn.• Hiaten worden blootgelegd: de huidige situatie in de gemeente wordt inbeeld gebracht. De lokale behoeften, knelpunten, opportuniteiten oplokaal niveau en het aanbod aan ondersteuning worden geïnventariseerd.Zo krijg je een duidelijk overzicht van de behoeften.• Duidelijke taakverdeling: het gezondheidsplan Warme Dagen biedt eenoverzicht van het hele netwerk en alle partners die er een rol in hebben.Zo weten alle actoren wat er van hen verwacht wordt en waarmee ze aande slag moeten.• Het lokale gezondheidsplan pleit voor een multidisciplinaire endienstoverschrijdende aanpak die berust op een uniforme werkwijze.Door de sterktes van de verschillende diensten en organisaties tegebruiken en door samen te werken versterk je de kwaliteit van heteindproduct aanzienlijk.• Behoud van kennis: door de informatie te bundelen voorkom je dat kennisverloren gaat bij een verschuiving in het personeelsbestand of als taken enverantwoordelijkheden overgedragen worden.• Gezondheidswinst: een preventieve aanpak leidt tot mindergezondheidsproblemen. Zo kun je heel wat persoonlijke enmaatschappelijke kosten beperken.• Een kwaliteitsvol gezondheidsplan stelt duidelijke, meetbare doelen op enlaat evaluatie toe. De evaluatie leidt dan tot kleine of grote veranderingendie de kwaliteit versterken. Daarnaast zorgen evaluaties voor eenorganisch karakter van het plan. Dit kun je dan ‘en cours de route’ verderontwikkelen met nieuwe ervaringen uit het werkveld.



Opname wordt ter beschikking gesteld

Programma

(10u-10u15) Inleiding
Hitte, klimaatverandering, de gezondheidseffecten… de nood aan een warmte-
actieplan!

(10u15-11u15) Acties, aanpak en inspiratie uit verschillende lokale besturen
 De welzijnsambtenaar van Aalter gaat voor een voorzichtige en laagdrempelige aanpak met jaarlijkse 

evaluatie en bijsturing (volgens het stappenplan gezonde gemeente)
 Merelbeke heeft jarenlange ervaring en was tevens pilootgemeente voor het project Cool Towns van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De noodambtenaar/preventieadviseur licht het warmte-actieplan en de 
omschakeling naar de alarmfase toe. De duurzaamheidsambtenaar vertelt over wat Cool Towns hen leerde.

 De intergemeentelijke preventiewerker over goede voorbeelden in Bredene en Oostende
 Inspirerende acties op het niveau van elke strategie door een medisch milieukundige van Logo Gezond+

(11u15-11u30) Welke ondersteuning biedt Logo Gezond+?
De medisch milieukundigen geven een kort overzicht van enkele handige tools om 
een warmte-actieplan op te maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we in onze regio om de Warme Dagen het hoofd te bieden?�De zomer van 2021 zal niet de geschiedenis in gaan als een warme zomer. De enige warmteperiode vorig jaar vond plaats van 15 tot en met 19 juni. Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen. Tijdens deze warmteperiode werden ook meerdere dagen met hoge ozonconcentraties vastgesteld.�Overlijdens en ziektegevallen veroorzaakt door hoge temperaturen zijn grotendeels vermijdbaar. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn wanneer een warmteperiode zich aandient en maatregelen te nemen op korte en lange termijn. ��Kom in dit webinar te weten wat andere gemeentes in onze regio doen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Gaande van sensibilisering en telefooncirkels tot afspraken bij evenementen en klimaatadaptieve omgevingsinterventies.



Lokaal gezondheidsplan
‘Warme dagen’ - Aalter

Start: 2021

Hallo!

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Doel
• Een systematische en planmatige aanpak
• In beeld brengen van de huidige situatie en het voorzien van een duidelijk overzicht 

van de behoeften
• Duidelijke taakverdeling
• Multidisciplinaire en dienst-overschrijdende aanpak
• Behoud van kennis
• Gezondheidswinst
• Mogelijkheid tot evaluatie en optimalisatie
• Deel uitmaken van het klimaatadaptatieplan

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Vlaams warmteactieplan
Ondersteuning Logo Gezond+
• Kant-en-klaar sjabloon lokaal 

gezondheidsplan
• Ondersteuning bij opmaak
• Hittekwetsbaarheidskaarten

Timing
Waakzaamheidsfase: 
• 15 mei –30 september
• Van ad hoc maatregelen naar lokaal 

gezondheidsplan met mix van acties

Waarschuwingsfase
• Nadelige gezondheidseffecten verwacht
• 5-daagse voorspelling van de max 

temperatuur in Ukkel (vanaf 28°C én 
volgende 5 dagen ook hoge 
temperaturen)

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Stappenplan
• Stap 1: draagvlak creëren
• Stap 2: beginsituatie in kaart brengen
• Stap 3: prioriteiten en doelstellingen bepalen
• Stap 4: acties uitwerken
• Stap 5: acties uitvoeren
• Stap 6: evalueren en bijsturen (in het najaar)
• Stap 7: verankeren

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Stappenplan

• Stap 1: draagvlak creëren
o Intern overleg: Schepenen van Zorg, Senioren en Sociale Dienst 
o Goedkeuring College van burgemeester en schepenen: Actie opnemen in het MJP
o Opstart projectgroep: Organisatiebreed project 

 Vanuit het college: projecteigenaar 
 Vanuit het MT: een toezichter
 Vanuit het lokaal bestuur: de projectleider
 Doel: maandelijkse rapportering projectstatus 
 Leden: diensten Risicobeheer, Evenementen, Communicatie, Personeel en Zorg

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Stappenplan

• Stap 2: beginsituatie in kaart brengen
o welke acties gebeuren nu al: inventaris

o Opgenomen in de noodplanning bij gemeente en provincie (E40, brandweer, NMBS, 
rode kruis)

o Communicatie: sensibilisering
o Arbeidsreglement “bij warm weer” 
o Voorzieningen in gemeentelijke gebouwen
o Acties ter bescherming van kinderen (dienst Jeugd & BKO)

o waar zijn de hittegevoelige zones
o Hittekwetsbaarheidskaarten Logo

o wie zijn de kwetsbare groepen
o Focus op Senioren en Jeugd

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Stappenplan

• Stap 3: prioriteiten en doelstellingen bepalen
o korte termijn

 Is gebeurd in 2021: Inventaris, opname MJP en sensibilisering
 Doelstellingen 2022: 

 Uitwerking draaiboek Evenementen 
 Communicatieplan optimaliseren

o lange termijn
 Structurele acties op Evenementen of in gemeentelijke gebouwen
 Samenwerking externen: Thuiszorgdiensten, Ontmoetingscentra, Woonzorgcentra, 

scholen, enz…
 Hittekwetsbaarheidskaarten opnemen in de planning van de dienst Wegen & Domeinen

o inzetten op kwetsbare groepen
 Op de agenda brengen van de Seniorenadviesraad, Sociale Raad en Jeugdraad

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Stappenplan

• Stap 4: acties uitwerken
o Infostand
o Ondersteuning Evenementen

• Stap 5: acties uitvoeren
• Stap 6: evalueren en bijsturen (in het najaar)
• Stap 7: verankeren

DS161b – V6 – 11/02/2021 – cel Communicatie en coördinatie



Opname wordt ter beschikking gesteld

Programma

(10u-10u15) Inleiding
Hitte, klimaatverandering, de gezondheidseffecten… de nood aan een warmte-
actieplan!

(10u15-11u15) Acties, aanpak en inspiratie uit verschillende lokale besturen
 De welzijnsambtenaar van Aalter gaat voor een voorzichtige en laagdrempelige aanpak met jaarlijkse 

evaluatie en bijsturing (volgens het stappenplan gezonde gemeente)
 Merelbeke heeft jarenlange ervaring en was tevens pilootgemeente voor het project Cool Towns van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De noodambtenaar/preventieadviseur licht het warmte-actieplan en de 
omschakeling naar de alarmfase toe. De duurzaamheidsambtenaar vertelt over wat Cool Towns hen leerde.

 De intergemeentelijke preventiewerker over goede voorbeelden in Bredene en Oostende
 Inspirerende acties op het niveau van elke strategie door een medisch milieukundige van Logo Gezond+

(11u15-11u30) Welke ondersteuning biedt Logo Gezond+?
De medisch milieukundigen geven een kort overzicht van enkele handige tools om 
een warmte-actieplan op te maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we in onze regio om de Warme Dagen het hoofd te bieden?�De zomer van 2021 zal niet de geschiedenis in gaan als een warme zomer. De enige warmteperiode vorig jaar vond plaats van 15 tot en met 19 juni. Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen. Tijdens deze warmteperiode werden ook meerdere dagen met hoge ozonconcentraties vastgesteld.�Overlijdens en ziektegevallen veroorzaakt door hoge temperaturen zijn grotendeels vermijdbaar. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn wanneer een warmteperiode zich aandient en maatregelen te nemen op korte en lange termijn. ��Kom in dit webinar te weten wat andere gemeentes in onze regio doen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Gaande van sensibilisering en telefooncirkels tot afspraken bij evenementen en klimaatadaptieve omgevingsinterventies.



Warmteplan
Plan + actiematrix
21/04/2022



Warmte-stappen-plan

Warmteplan op basis van PDCA-cirkel = kiezen voor een structurele, 
cyclische aanpak



Fasering

Handleiding voor het lokaal bestuur:

1. Draagvlak binnen organisatie 

2. Bepalen van strategische doelstellingen

3. Bepalen van doelgroep

Interne nota CBS

Literatuurstudie 



Impact stijging temperatuur

Weersomstandigheden Doel: negatieve gevolgen voorkomen, 
(droogte, hittegolven, beperken, schade beperken 
overstromingen,…)

mens dier ruimte/
omgeving Warmteplan

Klimaatadaptatieplan

Algemeen nood- en 
interventieplan



Fasering

Handleiding voor het lokaal bestuur:

4. Bepalen onderzoeksvragen – beginsituatie

5. Bepalen van de prioriteiten 

6. Formuleren van operationele 
doelstellingen

Interne bevraging



Fasering

Handleiding voor het lokaal bestuur:

7. Actieplan 

8. Jaarlijkse herinnering en periodieke bijsturing



Actieplan  
• Dynamisch document

Na opmaak
• Warmteplan + actieplan besproken met alle betrokken interne diensten 
• Warmteplan + actieplan voorgelegd aan CBS en besproken tijdens 

gemeenteraadscommissie 

Jaarlijkse herinnering, evaluatie en 
bijsturing 
• Jaarlijkse herinnering aan diensten

• start-einde waarschuwingsfase i.f.v. opstart acties/evaluatie acties
• info aan nieuwe leidinggevenden

Documenten beschikbaar in een gedeelde map 
met alle betrokken diensten.



Vragen 



Opname wordt ter beschikking gesteld

Programma

(10u-10u15) Inleiding
Hitte, klimaatverandering, de gezondheidseffecten… de nood aan een warmte-
actieplan!

(10u15-11u15) Acties, aanpak en inspiratie uit verschillende lokale besturen
 De welzijnsambtenaar van Aalter gaat voor een voorzichtige en laagdrempelige aanpak met jaarlijkse 

evaluatie en bijsturing (volgens het stappenplan gezonde gemeente)
 Merelbeke heeft jarenlange ervaring en was tevens pilootgemeente voor het project Cool Towns van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De noodambtenaar/preventieadviseur licht het warmte-actieplan en de 
omschakeling naar de alarmfase toe. De duurzaamheidsambtenaar vertelt over wat Cool Towns hen leerde.

 De intergemeentelijke preventiewerker over goede voorbeelden in Bredene en Oostende
 Inspirerende acties op het niveau van elke strategie door een medisch milieukundige van Logo Gezond+

(11u15-11u30) Welke ondersteuning biedt Logo Gezond+?
De medisch milieukundigen geven een kort overzicht van enkele handige tools om 
een warmte-actieplan op te maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we in onze regio om de Warme Dagen het hoofd te bieden?�De zomer van 2021 zal niet de geschiedenis in gaan als een warme zomer. De enige warmteperiode vorig jaar vond plaats van 15 tot en met 19 juni. Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen. Tijdens deze warmteperiode werden ook meerdere dagen met hoge ozonconcentraties vastgesteld.�Overlijdens en ziektegevallen veroorzaakt door hoge temperaturen zijn grotendeels vermijdbaar. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn wanneer een warmteperiode zich aandient en maatregelen te nemen op korte en lange termijn. ��Kom in dit webinar te weten wat andere gemeentes in onze regio doen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Gaande van sensibilisering en telefooncirkels tot afspraken bij evenementen en klimaatadaptieve omgevingsinterventies.



Cooltowns
21-04-2022



• Wat is Cooltowns?

o Onderzoek in 
verschillende 
Europese steden en 
gemeenten

o Hittestressmodellen

o proefprojecten



• Hittestress voorkomen

o Fysieke aanpassingen

o Mentaal welzijn





• Merelbeke als pilootgemeente

o Ontharding 

o Creëren van een groene rustzone, midden in 
de wijk

o Meten is weten

https://www.tvoost.be/nieuws/oost-vlaanderen-wil-hittestress-doen-dalen-83641


• Inspiratie nodig?



Vragen?

Sanderijn De Smet
Duurzaamheidsambtenaar lokaal bestuur Merelbeke
T 09 210 32 75
E duurzaamheid@merelbeke.be



Opname wordt ter beschikking gesteld

Programma

(10u-10u15) Inleiding
Hitte, klimaatverandering, de gezondheidseffecten… de nood aan een warmte-
actieplan!

(10u15-11u15) Acties, aanpak en inspiratie uit verschillende lokale besturen
 De welzijnsambtenaar van Aalter gaat voor een voorzichtige en laagdrempelige aanpak met jaarlijkse 

evaluatie en bijsturing (volgens het stappenplan gezonde gemeente)
 Merelbeke heeft jarenlange ervaring en was tevens pilootgemeente voor het project Cool Towns van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De noodambtenaar/preventieadviseur licht het warmte-actieplan en de 
omschakeling naar de alarmfase toe. De duurzaamheidsambtenaar vertelt over wat Cool Towns hen leerde.

 De intergemeentelijke preventiewerker over goede voorbeelden in Bredene en Oostende
 Inspirerende acties op het niveau van elke strategie door een medisch milieukundige van Logo Gezond+

(11u15-11u30) Welke ondersteuning biedt Logo Gezond+?
De medisch milieukundigen geven een kort overzicht van enkele handige tools om 
een warmte-actieplan op te maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we in onze regio om de Warme Dagen het hoofd te bieden?�De zomer van 2021 zal niet de geschiedenis in gaan als een warme zomer. De enige warmteperiode vorig jaar vond plaats van 15 tot en met 19 juni. Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen. Tijdens deze warmteperiode werden ook meerdere dagen met hoge ozonconcentraties vastgesteld.�Overlijdens en ziektegevallen veroorzaakt door hoge temperaturen zijn grotendeels vermijdbaar. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn wanneer een warmteperiode zich aandient en maatregelen te nemen op korte en lange termijn. ��Kom in dit webinar te weten wat andere gemeentes in onze regio doen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Gaande van sensibilisering en telefooncirkels tot afspraken bij evenementen en klimaatadaptieve omgevingsinterventies.



Inspirerende acties op het niveau van elke strategie 

Voorbereidende fase

Waakzaamheidsfase

Waarschuwingsfase

Evalueringsfase

Presenter-notities
Presentatienotities
Acties om in de waarschuwingsfase uit te voeren – en ervoor voor te bereidenDoelgroepen:Algemene bevolking, eigen personeel, kwetsbaren groepen / aandachtsgroepen (kinderen, ouderen, sporters, organisatoren van evenementen, sociaal geïsoleerden)Strategieën:Educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleidingWaakzaamheidsfase  + waarschuwingsfase



Inspirerende acties op het niveau van educatie

Turnhout –Menukaart met ludieke acties voor kinderen/gezinnen
• Fotowedstrijd op sociale media

• Hoe koel/cool ben jij? Hoe houd jij het koel/cool?
• Foto vanop je favoriete koele/schaduwplek in de stad.

• In plaats van ‘dikketruiendag’ een ‘zonnehoedjesdag’ organiseren en iedereen 
oproepen een zonnehoedje te dragen. Eventueel ook foto’s op sociale media 
van laten plaatsen



Inspirerende acties op het niveau van 
omgevingsinterventies (waarschuwingsfase)

• Kerken openstellen
• Drinkwaterfonteintjes of ander toegankelijk kraanwater ter beschikking stellen
• Schaduwplekken creëren

• Via BOS+ kan je gratis een pop-up bos van 20 bomen voor 20 dagen ontlenen om in buurten 
te plaatsen: Trees Please - BOS+ (bosplus.be)

• Op eén of meerdere pleintjes die in de zomer makkelijk opwarmen, maar toch veel volk 
trekken, schaduwplekken voorzien, bv. met parasols

Presenter-notities
Presentatienotities
Gebeurt al in meerdere gemeenenOa Kluisbergen, Turnhout, …

https://www.bosplus.be/nl/trees-please


Inspirerende acties op het niveau van afspraken en 
regels

• Checklist voor evenementen: https://www.warmedagen.be/voor-
organisaties/evenementen-organiseren-bij-warm-weer

• Aantal en type bezoekers
• Tijdstip, type omgeving
• Type evenement/ aantal hulpverleners/ bescherming medewerkers
• Watervoorziening/ verkoeling

• Kampen/kinderopvang: Spelletjeslijst voor Warme Dagen: lijst met rustige of 
waterspelletjes – Vraag de lijst bij ons op!

• Emmers = voldoende voor verkoeling - geen waterverspilling

https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/evenementen-organiseren-bij-warm-weer




Inspirerende acties op het niveau van zorg en 
begeleiding

• Water of drinkbussen uitdelen bij voedselbedeling op warme dagen

• Telefooncirkel: vraag ons de Ondersteunende Leidraad Telefoongesprek met oudere!

• Outreachende methodiek voor kwetsbare groepen (goed voorbeeld uit Mechelen) 
o Huisbezoeken door buurtwerkers met flyer met tips om de woning koel te houden en op de achterzijde 

luwteplekken en drinkpunten. 
• Optioneel: De buurtwerkers/vrijwilligers krijgen een thermometer mee om metingen te kunnen doen bij 

mensen thuis bij hitte
• Optioneel: een meldpunt voor medische klachten (bij de gemeente?) meegeven

o Vooraf: deskundigheidsbevordering voor buurtwerkers rond hitte, de gezondheidseffecten en preventieve 
maatregelen

o Buurtwerkers/vrijwilligers enthousiast om hiermee op de boer te gaan
• Laagdrempelig
• Niet-stigmatiserend

Presenter-notities
Presentatienotities
Voel je aan dat de oudere last ondervindt van de warmte of de eerste verschijnselen van uitdroging zou kunnen vertonen (vb. hij./zij heeft hoofdpijn) ont, vraag dan door:Geeft de oudere bijvoorbeeld aan dat hij last heeft van hoofdpijn, vraag dan ook naar de andere symptomen. (De eerste symptomen van uitdroging zijn: hoofdpijn, verminderde aandacht, donkergekleurde urine, een droge tong en slijmvliezen waardoor de oudere zich niet ze goed verstaanbaar kan maken – zie bijlage 1 voor meer info).Geef het advies om de huisarts te contacteren.Als je op basis van het antwoord van de oudere aanvoelt dat de gezondheidseffecten ernstig zijn, kan het nodig zijn om 112 te bellen.Het gaat hierbij over overvloedig zweten, misselijkheid, verwardheid, koorts (40°C). 





Opname wordt ter beschikking gesteld

Programma

(10u-10u15) Inleiding
Hitte, klimaatverandering, de gezondheidseffecten… de nood aan een warmte-
actieplan!

(10u15-11u15) Acties, aanpak en inspiratie uit verschillende lokale besturen
 De welzijnsambtenaar van Aalter gaat voor een voorzichtige en laagdrempelige aanpak met jaarlijkse 

evaluatie en bijsturing (volgens het stappenplan gezonde gemeente)
 Merelbeke heeft jarenlange ervaring en was tevens pilootgemeente voor het project Cool Towns van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De noodambtenaar/preventieadviseur licht het warmte-actieplan en de 
omschakeling naar de alarmfase toe. De duurzaamheidsambtenaar vertelt over wat Cool Towns hen leerde.

 De intergemeentelijke preventiewerker over goede voorbeelden in Bredene en Oostende
 Inspirerende acties op het niveau van elke strategie door een medisch milieukundige van Logo Gezond+

(11u15-11u30) Welke ondersteuning biedt Logo Gezond+?
De medisch milieukundigen geven een kort overzicht van enkele handige tools om 
een warmte-actieplan op te maken

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat doen we in onze regio om de Warme Dagen het hoofd te bieden?�De zomer van 2021 zal niet de geschiedenis in gaan als een warme zomer. De enige warmteperiode vorig jaar vond plaats van 15 tot en met 19 juni. Alhoewel de temperaturen niet de pan uit swingden (we noteerden in 2021 geen enkele dag boven 30°C in Ukkel), werd tijdens deze 5 dagen toch een oversterfte genoteerd. In Vlaanderen werden 63 extra overlijdens vastgesteld, wat gelijk staat met een oversterfte van 8,4% (bron: Scienscano). Vooral 65-plussers werden getroffen. Tijdens deze warmteperiode werden ook meerdere dagen met hoge ozonconcentraties vastgesteld.�Overlijdens en ziektegevallen veroorzaakt door hoge temperaturen zijn grotendeels vermijdbaar. Het is en blijft dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn wanneer een warmteperiode zich aandient en maatregelen te nemen op korte en lange termijn. ��Kom in dit webinar te weten wat andere gemeentes in onze regio doen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Gaande van sensibilisering en telefooncirkels tot afspraken bij evenementen en klimaatadaptieve omgevingsinterventies.



Vlaams Warmteactieplan

• Gratis Campagnemateriaal

• Gedrukt materiaal: Affiches, flyers, medicatiefiches

• Drukbestanden: Banners, Huisstijlgids, postkaarten, kampfiches 

• Sociale media

• Teksten

• Afbeeldingen

TO 
DO!

Presenter-notities
Presentatienotities
We hebben in de vorige presentaties al heel wat materialen en leidraden voorbij zien komen. Ik wil toch nog even met jullie ons aanbod overlopen, zodat het duidelijk is wat er zoal bestaat om jullie te ondersteunen. Ten eerste ons gratis campagnemateriaal. Een aantal zaken zullen jullie allicht al bekend voorkomen, misschien hebben jullie dit zelfs al jaren gebruikt. Ook de gedrukte materialen zijn gratis aan te vragen. Doe dit op tijd want voorraad is beperkt en verzending kan soms ook even duren. Probeer de bestellingen te centraliseren. Als lokaal bestuur kun je een bestelling plaatsen voor alle diensten, organisatie en misschien zelfs de WZC in jouw gemeente. Heb je al een warmteactieplan opgemaakt bekijk dan of je voor alle acties het materiaal al kunt bestellen. Op onze website staan ook veel zaken die je gratis kunt downloaden zoals teksten voor gemeentebladen, voor sociale media, afbeeldingen, e.d. 

https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/gratis-campagnemateriaal
https://www.warmedagen.be/voor-organisaties


Vlaams Warmteactieplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze affiche kunnen jullie ongetwijfeld al, aangezien zeker de ouderen een zeer kwetsbare doelgroep is als we spreken over warmte is de campagne hiermee opgestart. 



Vlaams Warmteactieplan

Algemene bevolking Kinderen Ouderen Sporters

Presenter-notities
Presentatienotities
Maar ook voor de andere doelgroepen is er een affiche beschikbaar



Vlaams Warmteactieplan

Woonzorgcentra Jeugdkampen

Presenter-notities
Presentatienotities
Ook voor de woonzorgcentra, de thuiszorg en de jeugdkampen zijn er (digitale) materialen beschikbaar



Vlaams Warmteactieplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze is op papier verkrijgbaar evenals de affiches, folder en doelgroepgerichte affiches. 



Vlaams Warmteactieplan

Digitale schermen: 
Bekijk hier een 
voorbeeld of download 
de schermen hier

https://www.youtube.com/watch?v=htRqHg1US0w
https://drive.google.com/drive/folders/1i99hw8wTqhXjddpgeR5cqiNbLHsBakdp


• Inspiratie voor lokale acties
• Leidraden voor evenementen
• Leidraad + flyer + webinar voor thuiszorg
• Communicatietips

TO 
DO!

Vlaams Warmteactieplan

Presenter-notities
Presentatienotities
Op de deelsite ‘Inspiratie voor lokale acties’ vind je heel wat inspiratie en goede voorbeelden en stappenplannen/leidraden terug die je goed op weg kunnen helpen. Werk je met kinderen dan is de leidraad gezondheidsplan warme dagen iets voor jou, betrek je graag de huisartsen in jouw gemeente dan is de leidraad voor huisartsen handig,. Alles in handig te downloaden en wordt gratis ter beschikking gesteld. Mis je iets, stuur je vraag dan zeker naar ons door. Wij kunnen eens luisteren bij onze Vlaamse collega’s of er al iets ontwikkeld is en zo niet bekijken we of dit mogelijk is. 

https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/inspiratie-lokale-acties
https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/evenementen-organiseren-bij-warm-weer
https://www.warmedagen.be/sites/default/files/2022-01/Leidraad_WarmeDagen_thuiszorg_def.pdf
https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/sensibiliseren
https://www.warmedagen.be/voor-organisaties


Ondersteuning door Logo Gezond+
• Aanleveren (zie voor overzicht ook op onze website)

• Hittekwetsbaarheidskaarten /-afbeeldingen, -data

• Teksten voor infoblad, social media, digitale schermen…
• Inventarisatiedocument (doorsturen naar verschillende diensten)
• Kant-en-klaar Sjabloon lokaal gezondheidsplan (.doc) + Tool (.excel)

• Warmteplan
• Nakijken
• Feedback geven

• Evaluatie ondersteunen
• Noden oppikken en Vlaams signaleren (bv. Leidraad Thuiszorg, Checklist 

evenementen, …)

TO 
DO! Aan de slag

Presenter-notities
Presentatienotities
Als je nog geen warmteactieplan in je gemeente hebt, heb je net al een paar keer gehoord dat er heel wat ondersteuningsmiddelen zijn om dit op een makkelijke manier op te stellen. Zo kunnen we je heel wat aanleveren zoals de hittekwetsbaarheidskaarten, teksten, maar ook een kant en klaar sjabloon om je warmteactieplan in op te maken. We hebben hiervoor een word bestand waarin ook alle uitleg staat, maar ook een handige excel tool opgemaakt. Ik laat jullie dit zo zien. Stel dat je dit opmaakt door alle acties die al in jouw gemeente lopen te verzamelen en hierin op te nemen, dan kunnen we eventueel samen eens kijken wat er nog mist en wat er nog opgenomen kan worden. Wij proberen steeds feedback te geven en jullie te ondersteunen waar mogelijk, maar we kunnen geen trekkersrol op nemen binnen jullie gemeente. Alles kan stapje voor stapje gedaan worden. Werk iets uit en begin er aan, evalueer en stuur bij indien nodig. Wij proberen ook jullie noden op te pikken en dit door te geven naar de Vlaamse overheid zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 

https://logogezondplus.be/content/warme-dagen-zorg-dragen-1
https://logogezondplus.be/content/warme-dagen-zorg-dragen-1


Inspiratiematrix – aangepast door ons Logo
Waakzaamheidsfase
Kwetsbare groepen

DOELSTELLING DOELGROEP ACTIES WANNEER UITVOERDER (DIENST EN 
VERANTWOORDELIJKE)

EDUCATIE Kinderen Folders en posters verspreiden 
naar scholen, kinderdagverblijven, 
jeugdbewegingen en het 
consultatiebureau K&G.

Voorjaar Communicatiedienst

Ouderen Campagne ‘warme dagen’ op de 
agenda van de ouderenadviesraad 
plaatsen.

Voorjaar Sociale dienst

Sociaal geïsoleerden Sociaal geïsoleerden gericht 
aanschrijven per brief en informeren 
over de maatregelen die ze kunnen 
nemen tijdens warme dagen.

Vanaf 15 mei Sociale dienst

Sporters Sportverenigingen informeren over 
acties die ze kunnen ondernemen 
tijdens warme dagen.

Vanaf 15 mei Sportdienst

Bezoekers van 
evenementen

Organisatoren van evenementen 
informeren over de ‘warmtechecklist 
voor evenementen’.

Voorjaar Dienst evenementen

OMGEVINGS-INTERVENTIES Sociaal geïsoleerden Vervoer organiseren om sociaal 
geïsoleerden naar koele plaatsen te 
brengen op warme dagen.

Minder mobielen centrale

AFSPRAKEN EN REGELGEVING Sociaal geïsoleerden Het lokaal gezondheidsplan warme 
dagen integreren in het beleid rond 
sociaal geïsoleerden.

Sociale dienst

Organisatoren van 
evenementen

Procedure opstellen om evenementen 
niet te laten doorgaan bij extreme 
warmte.

Dienst evenementen

ZORG EN BEGELEIDING Sociaal geïsoleerden Een meldpunt sociaal geïsoleerden
oprichten waar inwoners, 
zorgverleners of wijkagenten personen 
kunnen melden die mogelijk sociaal 
geïsoleerd zijn. 

Sociale dienst

Acties voor minimaal plan Optionele acties



Tool
Acties voor minimaal plan Optionele acties

Presenter-notities
Presentatienotities
Mogelijkheid om te filteren, aan te vullen, aanpassingen aan te brengen, te schrappen, …Laatste kolommen: links naar voorgestelde fysieke en digitale materialen



Sjabloon (.doc) + Tool (.excel)

• Opbouw Sjabloon (.doc)
• Inleiding
• Beleidscontext
• Analyse doelgroepen
• Hittekwetsbaarheidskaarten
• Actieplan: op basis van Inventaris en 

Tool

>>> het sjabloon begeleidt je doorheen 
het gezondheidsplan = begeleidend 
document

• Opbouw Tool (.excel)
• Matrices voor

• algemene bevolking
• kwetsbare groepen 
• eigen personeel

• Matrices voor
• Waakzaamheidsfase
• Waarschuwingsfase

>>> werkinstrument om acties te 
selecteren
>>> dit document als finaal actieplan 
behouden of overbrengen in het 
sjabloon

Presenter-notities
Presentatienotities
Sjabloon: Uitleg/argumentatie in word/pdf versie; beleidscontext => helpt om het warmteactieplan op te stellen. Tool = Werkversie =  Excel makkelijk om in te filteren/ te delen/ te selecteren



Aan de slag: alles op een rij

• Inschrijven op de nieuwsbrief via de campagnewebsite

• Bestellen Gratis Campagnemateriaal

• Inventaris opmaken: Wat doen we al? (Inventaris.doc)

• Werkgroep samenstellen om tot een planmatige aanpak te komen (zie Sjabloon.doc als 
basis voor een actieplan)

• Prioriteiten bepalen en keuzes maken m.b.v. de Tool.excel en op basis van de Inventaris 
en de Hittekwetsbaarheidskaart

• Acties plannen en uitvoeren m.b.v. de Tool.excel

• Evalueren en bijsturen (zie Sjabloon.doc)

• Verankeren in het beleid (bv. klimaatbeleid)

TO 
DO!

https://zorg-en-gezondheid.us6.list-manage.com/subscribe?u=e621b7b195890995078e47e6f&id=71bd15851f
https://www.warmedagen.be/contact
https://www.warmedagen.be/voor-organisaties/gratis-campagnemateriaal


Medisch milieukundigen

LOkaal GezondheidsOverleg

Logo Gezond+
Groot Begijnhof 24, 9040 Gent

info@gezondplus.be
09 266 70 10 

Vivian Oltheten
vivian.oltheten@gezondplus.be

0494 52 30 50

Tine Vande Maele
tine.vandemaele@gezondplus.be

0456 29 86 96

Elisabeth Vercammen
elisabeth.vercammen@gezondplus.be

09 266 70 19

Contact

mailto:Lieselot.geeraerts@gezondplus.be
mailto:ieselot.geeraerts@gezondplus.be
mailto:ieselot.geeraerts@gezondplus.be
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